ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት

ማክሰኞ ፲ ቀን ፪ሺህ፱ ዓ.ም. ቅፅ ፬ ፣ ቁጥር ፳፱

የሕዝባዊ እንቢተኝነቱ እንቅስቃሴ ዘረኛውን ቡድን ወደ ተከላካይነት አውርዶታል!
ትክክለኛ ሕዝባዊ እንቅስቃሴ ወደ ግብ መዳረሻው ጽኑ መሠረቱ እንቅስቃሴው ሕዝቡን ማዕከል ማድረጉና ሁሉንም ወገን አሳታፊ
መሆኑ ነው። በዚህ ረገድ በመላው የዐማራ እና የኦሮሞ ነገዶች የተቀጣጠለው ሕዝባዊ እንቢተኝነት፣የወያኔን የአንድ ለአምስት የስለላ
መዋቅር በጣጥሶ፣ ሞትን ፊት ለፊት በማጋፈጥ፣ ገዳዮቹን እየገደለ ለበርካታ ወራት የዘለቀው፣ ሕዝባዊ እንቢተኝነት፣ የዘረኛውን ቡድንና
አጋሮቹን ከአጥቂነት ወደ ተከላካይነት እንዲወርዱ አስገድዷቸዋል። አንድ ገዳይ ቡድን ከአጥቂነት ወደ ተከላካይነት ወረደ ማለት
የውስጥ ጥንካሬው መዳከሙን፣ ሚስጢራዊ ሥራው በወንፊት ውኃ መቅዳት መጀመሩን፣ በቡድኑ መካከል አለመግባባት መንገሡን፣
የማስገደጃ ተቋሞቹ ግዳጃቸውን እንደጥንቱ ለመፈጸም ዝግጁና ፈቃደኛ አለመሆናቸውን አመልካች ነው። በዚህ ረገድ የወያኔ
የማስገደጃ ተቋሞች እንደጥንቱ የማስገደድ ተግባራቸውን ለመወጣት ከማይችሉበት ደረጃ መድረሳቸውን የግዳጅ አፈጻጸማቸው ደረጃ
ያሳያል። የአፋኝ ቡድኑ ሚስጥሮች እንደድሮው የተጠበቁ ሳይሆኑ፣ በደቂቃዎች ውስጥ ወደ ማኅበረሰቡ ጆሮ መድረስ በቡድኑ ውስጥ
አንጃ መፈጠሩንና ይህ አንጃ ወያኔ በሕዝብ ላይ ጉዳት ሳያደርስ ሕዝቡ አስፈላጊውን መሰናዶ እንዲያደርግ ሹክ የሚል በመሆኑ፣ ወያኔ
ሳይወድ በግድ ወደ ተካላካይነት እንዲወርድ አስገድዶታል።
ወያኔ ይህን ተከላካይነቱን በግልጽ ወደ አደባባይ ያወጣው፣«የበሰበሰ ዝናብ አይፈራም» የሆኑትንና ሆድ አደሮቹን የዐማራው ቀንደኛ
ጠላቶች ሽፈራው ሽጉጤንና አዲሱ ለገሠን ከገጠመው ተቃውሞ መከላከያ ይሆነኛል ብሎ ያሰበውን ከገጠመው ችግር ጋር ምንም
ዓይነት ተያያዥነት የሌለውን፣ በወዶ-ገባ የውሻነት ባሕሪያቸው የሚጠበቅባቸውን የቤት አሽከርነት ተግባር እንዲወጡ እንደ ፊኛ ሞልቶ
የላካቸውን ክህደትና ቅጥፈት «የትግሬ የበላይነት በየትኛውም መልኩ የለም» በማለት ትግሬዎቹ ቢያንስ ጄኔራል ፃድቃን ያልካደውን
በመካድ ወያኔን ምንጊዜም ከተሸናፊነት ሊያወጣው የማይችለልበትን የመከላከል ተማጽኖ እንዲያሰሙ አድርጓል ። በዚህ የሆድ አደር
ተግባሩና በፀረ-ዐማራነቱ የታወቀው ሽፈራው ሽጉጤ በአገሪቱ እንደ ሐምሌ ማዕበልና እንደቀትር ሰደድ እሳት ከቦታ ቦታ
እየተቀጣጠለ ያለውን ሕዝባዊ እንቢተኝነት የሚመሩትና የሚያቀናብሩት «ትምክህተኞችና ጠባቦች» እንደሆኑ ገልጿል። በሽፈራው
ሽጉጤ አጠራር «ትምክህተኛ » ማለት ድሮ ነፍጠኛ የሚሉትና በእርሱ አመራር ከጉራፈርዳ ወረዳ ሀብት ንብረታቸውን ተነጥቀው
የተባረሩትን የዐማራውን ነገድ ማለቱ እንደሆነ ግልጽ ነው። በሽፈራው አባባል ትምክህተኞች ወያኔን የሚጠሉት«ለዘላለም እንዳይመለሱ
ከሥራቸው እንዲመነገሉ ስላደረጋቸው፣ ሥራቸው ሁሉ የጥፋት መሆኑን ስላረጋገጠባቸው ነው» በማለት፣ ዐውቆትም ይሁን ሳያውቀው
ወይም የአፍ ወለምታ ሆኖበት፣ የትግሬ ወያኔና አጋሮቹ ዐማራውን በጠላትነት ፈርጀው፣ የዘር ፍጅት ያደረሱበት መሆኑን ምስክርነቱን
ሰጥቷል። ይህ አባባሉ ሳሞራ የኑስ፤ ዐባይ ፀሐየና ሥብሃት ነጋ፣« ዐማራውን አካርካሪውን ሰብረነዋ፣ ዐማራው ላይመለስ ገድለን
ቀብረነውል» ሲሉ ከሰጡት ምስክርነት ጋር ተመሳሳይ ነው። እነዚህ ሁለት ሰዎች ወያኔ ከገጠመው ከፍተኛ የሆነ ሕዝባዊ እንቢተኝነት
መተንፈሻ እንዲያገኝ ለጊዜው መካላከያ ወረዳ ላይ ሆኖ፣ ለቀናት ዕድሜውን ለማራዘም የሰጡት ምስክርነት ለኋላው የፍትሕ ሂደት
ሁነኛ ማስረጃ ስለሆነ እያንዳንዱ ፍትሕ ፈላጊ ይህን መረጃ ጠብቆ መያዝ እንዳለበት መገንዘብ ተገቢ ነው።
ወያኔ ሞት የረሳቸውንና እርሱም የረሳቸውን ሆድ አደር ባንዶቹን እንዲከላከሉለት መድረክ መስጠቱ ተካላክለው ያድኑኛል ብሎ
ሳይሆን፣ አጋሮቹ የቆመበት መሬት በመራዱ የተነሳ ለጊዜውም ቢሆን ከባንዶቹ መካከል ማን ከጎኑ እንደሚቆም ለማወቅና የራሱን ሰዎች
ባለቀ ሰዓት ከሕዝብ ዕይታ ውስጥ ላለመጣል አስቦ ያደረገው እንደሆነ ይታመናል። በመሆኑም ሕዝባዊ እንቢተኝነቱ በነዚህ ዓይነቶቹ
ባናዶችና ሆድ አደር ግለሰቦች ላይ ዓይኑን ሊጥል ግድ ይለዋል።
ዐማራን ከፈጽሞ ጥፋት እንታደጋለን!
ድል ምንጊዜም የሕዝብ ነው!

የጋዜጣዊ መግለጫ ርዕስ

ቀን (ዕለት፣ የወሩ ቀን፣ ወር፣ ዓ.ም.) ፣ የጋዜጣዊ መግለጫ ቅፅ ቁጥር (ቅፅ & ፣ ቁጥር ፨፨)
(ከ12 እስከ 14 የፊደል መጠን “font size”)

የጋዜጣዊ መግለጫ ርዕስ

ቀን (ዕለት፣ የወሩ ቀን፣ ወር፣ ዓ.ም.) ፣ የጋዜጣዊ መግለጫ ቅፅ ቁጥር (ቅፅ & ፣ ቁጥር ፨፨)
(ከ12 እስከ 14 የፊደል መጠን “font size”)

